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Äntwert vum Minister fir Educatioun, Kanner a Jugend, Claude Meisch, op d’parlamentaresch Fro 
Nr. 7258 vum honorabelen Deputéierte Sven Clement 

 

D’Fro vum honorabelen Deputéierte bezitt sech op d’Tâchë vun den Enseignanten aus der École 
nationale pour Adultes (ENAD) a vun de Formateurs d’adultes. Dozou fir d’éischt e puer allgemeng 
Consideratiounen. 

D’ENAD gouf mam Gesetz vum 29. Mee 2009 als “École de la 2e chance” kreéiert. Zanter dem Gesetz 
vum 1. August 2018 dréit si den Numm “École nationale pour Adultes”. D’Gesetz präziséiert der Schoul 
hire spezifesche Fonctionnement duerch d’Mise en place vu multiprofessionellen Equippen, woubäi 
eng Equipe allkéiers e puer Klasse regroupéiert an d’Ausbildung vun de jeeweilegen Apprenante 
koordinéiert. Jee nodeem wéi d’Besoine vun der Ausbildung sinn, setzen dës Equippe sech zesummen 
aus Schoulmeeschteren aus dem Enseignement préparatoire, Chargéeën a Professeren aus dem 
Enseignement secondaire, Formateurs d’adultes, Maîtres d’enseignement technique an edukativem 
Personal. 

Och den individuellen Tutorat ass eng Particularitéit vun der ENAD an ergëtt sech aus der 
Noutwendegkeet, e reegelméissegen a personaliséierte Suivi vum Apprenant ze maachen, fir esou 
d’Ursaache vu senge fréieren Echecken ze berücksichtegen an him déi néideg Ënnerstëtzung 
unzebidden, fir datt e säi Projet d’apprentissage packt. Den Unterrecht an den Encadrement an der 
ENAD baséieren um Grondsaz, datt all Member vum Léierpersonal a gläichem Mooss zum Apprenant 
senge Beméiungen, fir seng Léierziler ze erreechen, bäidréit. 

D’Klasseneffektiver ginn esouwäit wéi méiglech erofgesat, dëst am Allgemengen, mee virun allem och 
op Klassen, déi eng änlech Finalitéit ustriewe wéi d’Klassen aus der Formation initiale, fir op dës 
Manéier eng perséinlech Betreiung an eng intern pedagogesch Differenzéierung ubidden ze kënnen. 

D’Gesetz vun der ENAD gesäit vir, datt d’Tâchë vun den Enseignanten a vun de Formateurs d’adultes 
iwwer Règlement grand-ducal fixéiert ginn. Well esou ee Reglement awer ni geholl gouf, huet sech 
eng Praxis entwéckelt, déi doranner bestan huet, den Enseignanten an de Formateurs d’adultes keng 
Koeffizienten ze accordéieren. Dës Praxis huet sech duerch déi geréng Klasseneffektiver justifiéiert. 

Opgrond vun der Entwécklung vun der Schoul, déi ëmmer méi Coursen aus der Formation initiale 
organiséiert an och mat méi héije Klasseneffektiver schafft, muss dës Praxis iwwerduecht ginn. Dat 
heescht, datt d’Tâchë vun den Enseignanten an de Formateurs d’adultes op de Leescht geholl musse 
ginn; dobäi muss dofir gesuergt ginn, datt keng Ënnerscheeder tëscht de Statuten entstinn. 
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Déi entspriechend Gespréicher mat de Gewerkschaften sinn dofir schonn entaméiert ginn. 

 

Lëtzebuerg, den 31. Januar 2023 

 

De Minister fir Educatioun, 
 Kanner a Jugend 

 

(s.) Claude MEISCH 
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